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AMENDEMENTEN 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Omdat organisaties van openbaar 

belang een grote openbare relevantie 

hebben, die voortvloeit uit de schaal, de 

omvang en de aard van hun activiteiten, 

moet de geloofwaardigheid van de 

gecontroleerde financiële overzichten van 

deze organisaties worden versterkt. 

Daarom zijn de bijzondere bepalingen van 

Richtlijn 2006/43/EG inzake de wettelijke 

controle van organisaties van openbaar 

belang verder ontwikkeld in Verordening 

(EU) nr. [XXX] van [XXX] betreffende 

specifieke eisen voor de wettelijke controle 

van financiële overzichten van 

organisaties van openbaar belang. 

Bijgevolg moeten de bepalingen van 

Richtlijn 2006/43/EG inzake de wettelijke 

controle van organisaties van openbaar 

belang uit die richtlijn geschrapt worden en 

moet de wettelijke controle van 

organisaties van openbaar belang geregeld 

worden bij Verordening (EU) nr. [XXX] 

van [XXX]. 

Schrappen 

Motivering 

Een EU-verordening is geen geschikt formaat, met name vanwege de zeer gedetailleerde en 

ingrijpende aard van het voorstel van de Commissie. Er wordt een "one-size-fits-all"-aanpak 

gehanteerd waarin geen rekening wordt gehouden met de verschillende aard van corporate 

governancesystemen binnen de EU. Dat zou in sommige lidstaten tot lagere corporate 

governancenormen leiden. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te bevorderen dat wettelijke 

auditors en auditkantoren bij het uitvoeren 

van wettelijke controles onafhankelijk zijn 

van de gecontroleerde entiteit, moet elke 

persoon of elke entiteit die rechten in een 

auditkantoor heeft, onafhankelijk zijn van 

de gecontroleerde entiteit en mag deze 

persoon of entiteit niet betrokken zijn bij 

het besluitvormingsproces van de 

gecontroleerde entiteit. 

(6) Om te bevorderen dat wettelijke 

auditors en auditkantoren bij het uitvoeren 

van wettelijke controles onafhankelijk zijn 

van de gecontroleerde entiteit, moet elke 

persoon of elke entiteit die rechten of 

eigendom in een auditkantoor heeft, 

onafhankelijk zijn van de gecontroleerde 

entiteit en mag deze persoon of entiteit niet 

betrokken zijn bij het 

besluitvormingsproces van de 

gecontroleerde entiteit. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De lasten op kleine en middelgrote 

ondernemingen binnen de Unie in verband 

met de controle van hun financiële 

overzichten moeten tot het noodzakelijke 

minimum worden herzien zonder evenwel 

de bescherming van beleggers in het 

gedrang te brengen. De lidstaten moeten 

ervoor zorgen dat de toepassing van 

controlestandaarden volgens welke de 

wettelijke controle van de financiële 

overzichten van kleine en middelgrote 

ondernemingen wordt uitgevoerd, 

evenredig is met de schaal van deze 

ondernemingen. 

(13) De lasten op kleine en middelgrote 

ondernemingen binnen de Unie in verband 

met de controle van hun financiële 

overzichten moeten tot het noodzakelijke 

minimum worden herzien zonder evenwel 

de bescherming van beleggers in het 

gedrang te brengen. De lidstaten moeten 

ervoor zorgen dat de toepassing van 

controlestandaarden volgens welke de 

wettelijke controle van de financiële 

overzichten van kleine en middelgrote 

ondernemingen wordt uitgevoerd, 

evenredig is met de schaal van deze 

ondernemingen. Er moet ook rekening 

worden gehouden met het feit dat kleine 

en middelgrote ondernemingen in grootte 

variëren en dat ook hun activiteiten 

verschillen qua complexiteit. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn, namelijk het versterken van de 

bescherming van beleggers met betrekking 

tot de door ondernemingen gepubliceerde 

financiële overzichten door de kwaliteit 

van binnen de Unie uitgevoerde wettelijke 

controles van jaarrekeningen verder te 

verbeteren, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

derhalve wegens de omvang en de 

gevolgen van het optreden beter op het 

niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. In accordance with the 

principle of proportionality, as set out in 

that Article, this Directive does not go 

beyond what is necessary in order to 

achieve that objective. 

(20) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn, namelijk het versterken van het 

vertrouwen van beleggers in de juistheid 

en nauwkeurigheid van de door 

ondernemingen gepubliceerde financiële 

overzichten door de kwaliteit van binnen 

de Unie uitgevoerde wettelijke controles 

van jaarrekeningen verder te verbeteren, 

niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt en derhalve wegens 

de omvang en de gevolgen van het 

optreden beter op het niveau van de Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 

niet verder dan wat nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) door nationaal recht wordt 

voorgeschreven met betrekking tot kleine 

ondernemingen; 

Schrappen 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter b 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. "bevoegde autoriteiten": bij wet 

aangewezen autoriteiten die belast zijn met 

de regelgeving betreffende en/of het 

toezicht op wettelijke auditors en 

auditkantoren of specifieke aspecten 

daarvan; de verwijzing naar de "bevoegde 

autoriteit" in een artikel is een verwijzing 

naar de autoriteit die verantwoordelijk is 

voor de in dat artikel genoemde taken;"; 

10. "bij wet aangewezen bevoegde 

autoriteiten of organen": bij wet 

aangewezen autoriteiten die belast zijn met 

de regelgeving betreffende en/of het 

toezicht op wettelijke auditors en 

auditkantoren of specifieke aspecten 

daarvan; de verwijzing naar de "bevoegde 

autoriteit" in een artikel is een verwijzing 

naar de autoriteit die verantwoordelijk is 

voor de in dat artikel genoemde taken;"; 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 13 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) organisaties die onder het recht van een 

lidstaat vallen, waarvan de verhandelbare 

effecten worden toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt van een 

lidstaat in de zin van artikel 4, lid 1, punt 

14, van Richtlijn 2004/39/EG; 

(a) organisaties die onder het recht van een 

lidstaat vallen, waarvan de verhandelbare 

effecten worden toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt van een 

lidstaat in de zin van artikel 4, lid 1, punt 

14, van Richtlijn 2004/39/EG, met 

uitzondering van instellingen voor 

collectieve belegging in effecten (icbe's) 

zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van 

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (*****), en EU-

alternatieve beleggingsinstellingen zoals 

bedoeld in artikel 4, lid 1, onder k), van 

Richtlijn 2011/61/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (*****); 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 13 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) kredietinstellingen in de zin van artikel 

4, punt 1, van Richtlijn 2006/48/EG van 

(b) kredietinstellingen in de zin van artikel 

4, punt 1, van Richtlijn 2006/48/EG van 
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het Europees Parlement en de Raad(*); het Europees Parlement en de Raad(*), met 

uitzondering van die kredietinstellingen 

die geen effecten hebben uitgegeven die 

worden toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde markt in de zin van 

artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 

2004/39/EG, tenzij de totale waarde van 

hun activa meer dan 30 miljard EUR 

bedraagt; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 13 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) alternatieve beleggingsfondsen van de 

EU als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, 

onder k), van Richtlijn 2011/61/EG van 

het Europees Parlement en de Raad 

(*****); 

Schrappen 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 2 – punt 13 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) instellingen voor collectieve belegging 

in effecten (icbe) als gedefinieerd in 

artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

(*****); 

Schrappen 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – sub ii 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 3 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) de tweede alinea wordt geschrapt; Schrappen 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 10 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. In artikel 21 wordt lid 2 geschrapt. Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 11 – letter a 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat bij het 

uitvoeren van een wettelijke controle van 

jaarrekeningen de wettelijke auditor en/of 

het auditkantoor en de houders van 

stemrechten in het auditkantoor 

onafhankelijk zijn van de gecontroleerde 

entiteit en niet betrokken zijn bij de 

besluitvorming van de gecontroleerde 

entiteit. 

1. De lidstaten zien erop toe dat bij het 

uitvoeren van een wettelijke controle van 

jaarrekeningen de wettelijke auditor en/of 

het auditkantoor alle nodige maatregelen 

treft zodat de onafhankelijkheid niet in 

het gedrang komt door financiële, 

persoonlijke, zakelijke, arbeids- of andere 

relaties waarbij de wettelijke auditor, het 

auditkantoor en zijn 

dochterondernemingen en netwerk, en 

elke natuurlijke persoon die in een positie 

verkeert om het resultaat van de wettelijke 

controle te beïnvloeden, betrokken zijn. 

Motivering 

De voorschriften voor wettelijke controles van organisaties van openbaar belang zijn weliswaar 

uitgebreider, maar de basisnormen voor onafhankelijkheid moeten gelijk zijn. In dit amendement 

wordt daarom het artikel over onafhankelijkheid uit de richtlijn op één lijn gebracht met het 

gewijzigde artikel dat hiermee overeenstemt in de verordening betreffende organisaties van 

openbaar belang. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten dragen er zorg voor dat 

wettelijke auditors en auditkantoren bij het 

uitvoeren van wettelijke controles van 

jaarrekeningen voldoen aan de 

internationale controlestandaarden, mits 

deze standaarden in overeenstemming zijn 

met de vereisten van deze richtlijn en van 

Verordening XX/XX. 

De lidstaten kunnen vereisen dat 

wettelijke auditors en auditkantoren bij het 

uitvoeren van wettelijke controles voldoen 

aan de internationale controlestandaarden. 

Motivering 

De inhoud van de internationale controlestandaarden is zeer algemeen, ambigu en vaak strijdig 

met de wetgeving van de lidstaten. De Commissie heeft problemen ondervonden toen zij ze 

probeerde toe te passen en de lidstaten zouden soortgelijke problemen ondervinden als deze 

normen verplicht werden. Om dit te voorkomen, moeten de lidstaten kunnen kiezen of zij deze 

normen al dan niet toepassen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten mogen 

controlewerkzaamheden of -vereisten die 

een aanvulling zijn op de internationale 

controlestandaarden, uitsluitend verplicht 

stellen indien deze voortvloeien uit 

specifieke nationale wettelijke vereisten 

die verband houden met het voorwerp van 

wettelijke controles van jaarrekeningen. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat deze 

controlewerkzaamheden of –vereisten aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

De lidstaten mogen ook nadere bepalingen 

vaststellen betreffende de toepassing van 
de internationale controlestandaarden. 
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Motivering 

De inhoud van de internationale controlestandaarden is zeer algemeen, ambigu en vaak strijdig 

met de wetgeving van de lidstaten. De Commissie heeft problemen ondervonden toen zij ze 

probeerde toe te passen en de lidstaten zouden soortgelijke problemen ondervinden als deze 

normen verplicht werden. Om dit te voorkomen, moeten de lidstaten kunnen kiezen of zij deze 

normen al dan niet toepassen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 26 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) zij dragen bij tot een grote 

geloofwaardigheid en hoge kwaliteit van 

jaarrekeningen of geconsolideerde 

jaarrekeningen in overeenstemming met 

de beginselen die zijn neergelegd in 

artikel 4, lid 3, van Richtlijn [xxxx] 

betreffende de jaarrekeningen en de 

geconsolideerde jaarrekeningen van 

bepaalde soorten ondernemingen; 

Schrappen 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 26 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) zij zijn bevorderlijk voor het algemeen 

belang van de Unie. 

Schrappen 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 26 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 48 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen ter wijziging van de definitie 

van internationale controlestandaarden in 

lid 2 van dit artikel. De Commissie speelt 

bij het gebruik van deze bevoegdheid in op 

eventueel door de IFAC in de ISA’s 

aangebrachte wijzigingen, het advies van 

de Public Interest Oversight Board 

betreffende dergelijke wijzigingen alsook 

eventuele andere ontwikkelingen in de 

auditpraktijk en binnen het auditberoep. 

3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 48 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen ter wijziging van de definitie 

van internationale controlestandaarden in 

lid 2 van dit artikel. De Commissie speelt 

bij het gebruik van deze bevoegdheid in op 

eventueel door de IAASB in de ISA's 

aangebrachte wijzigingen, het advies van 

de Public Interest Oversight Board 

betreffende dergelijke wijzigingen alsook 

eventuele andere ontwikkelingen in de 

auditpraktijk en binnen het auditberoep. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 15 – letter b 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 32 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bevoegde autoriteit mag toestaan dat 

niet-beoefenaren die kennis hebben van de 

voor wettelijke controle van jaarrekeningen 

relevante kwesties, betrokken worden bij 

het beheer van het stelsel van openbaar 

toezicht, mits zij geselecteerd worden 

volgens een onafhankelijke en transparante 

benoemingsprocedure. 

Beroepsbeoefenaren mag niet worden 

toegestaan bij het beheer van het stelsel 

van openbaar toezicht betrokken te zijn. 

3. De bevoegde autoriteit mag toestaan dat 

niet-beoefenaren die kennis hebben van de 

voor wettelijke controle van jaarrekeningen 

relevante kwesties, betrokken worden bij 

het beheer van het stelsel van openbaar 

toezicht, mits zij geselecteerd worden 

volgens een onafhankelijke en transparante 

benoemingsprocedure. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 16 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 32 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de Commissie en de 

bevoegde autoriteiten van de andere 

lidstaten in kennis van alle met het oog op 

de delegatie van taken getroffen 

regelingen, inclusief de precieze 

voorwaarden voor het delegeren van taken. 

De lidstaten stellen de Commissie, de 

ESMA en de bevoegde autoriteiten van de 

andere lidstaten in kennis van alle met het 

oog op de delegatie van taken getroffen 

regelingen, inclusief de precieze 

voorwaarden voor het delegeren van taken. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 20 

Richtlijn 2006/43/EG 

Artikel 43 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten mogen beroepsorganisaties 

verzoeken leidraden te geven voor de 

evenredige toepassing van de 

controlestandaarden op middelgrote 

ondernemingen. 

De lidstaten verzoeken beroepsorganisaties 

leidraden te geven voor de evenredige 

toepassing van de controlestandaarden op 

middelgrote ondernemingen. 
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